I ja el tornem a tenir aquí, impassible, sense treva, encetant la que és, per mi, la millor
època de l’any.
Les vacances, el sol, el descans, la família, els amics, l’alliberament del rellotge, la
tranquil·litat, la diversió, les platges....
Aquest cap de setmana he tingut oportunitat de navegar des de Llançà fins a Roses i
malgrat conèixer les cales, els pobles i els paisatges, cada vegada m’impressiona més la bellesa
i singularitat de la nostra costa, abrupta, única.
Les cales recòndites de Llançà al Port de la Selva, l’imponent Cap de Creus, allà,
majestuós, la coqueteria de Cadaqués o els capvespres inoblidables des de qualsevol de les
cales de Roses......l’ESTIU!!!!
Bon estiu entramuntanats!
RESTAURANT:

"LA FONT DE PRADES"
Plaça de la Font 4
(POBLE ESPANYOL)

© Rosa Padern, 2002
Data del sopar: Dimecres 3 de Juliol de 2002
Hora: 21:30-22.00 h.
• Per entrar al Poble Espanyol , cal que
digueu a la porta que aneu a sopar a la
FONT DE PRADES
Sopem al Poble Espanyol! , i després del
sopar....ACTUACIÓ de:

•
•

Torrades de pa de pagès amb
tomata
Pastís de verdures amb salsa de
pebrots escalibats

•

**********
Cuixetes de pollastre al cava
amb xampinyons

•

**********
Postres de xocolata

•

**********
Vins D.O. Empordà-Costa Brava
Aigües i Cafès

"LA COBLA DE TRES QUARTANS"
•

INTÈRPRETS:
Tarota----------------------Ivó Jordà
Sac de gemecs---------Jordi Jordà
Flaviol i tamborí -------M. Pedreira

amb un repertori de música tradicional catalana
NO US HO PODEU PERDRE!
Ah! en voleu més?
•

Pel fet de venir al sopar, l'entrada al Poble
Espanyol es GRATIS.

Preu: € 22,00

EP! RECORDEU!
• Per cortesia d'en Jordi Sargatal el dia 6 de juliol, a les 16:30h, esteu tots
convidats a fer una visita guiada pels Aiguamolls de l'Empordà.
• És una oportunitat única ja que ell mateix ens farà l'honor d'acompanyar-nos
ESPEREM SER UNA BONA COLLA!

Confirmar assistència als conductes habituals (e-mail)
e-mail: ccf@intercom.es
ó Telèfons:
93.455.19.01 (Albert) / 93.315.22.56 (Àngels)
Si no la teniu , recordeu sol·licitar la butlleta d'inscripcció a l'Associació "Entramuntanats"

